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Secretariaat: J.P. van der Meulen, 
Telefoon: 0884958280 
www.nvtbangkok.org    

facebook: Nederlandse Vereniging Thailand 
E: secretaris@nvtbangkok.org 

 
 

Ledenbestand: 
Aan het begin van het verenigingsjaar telde de NVT 465 leden (in 226 huishoudingen), onderverdeeld als 
volgt: 
1. Normaal lid: 244  
2. Erelid: 1  
3. Levenslid: 17  
4. Senior lid:   70   
5. Jeugdlid:   133  
 
Lopende het verenigingsjaar vonden de volgende wijzigingen plaats 

(met 30 nieuwe huishoudingen en 98 vertrokken): 
  Nieuw (79) Opgezegd of afgevoerd wegens wanbetaling  (238) 
1. Normaal lid: 44 138 
2. Erelid:   
3. Levenslid:   
4. Senior lid:   8 18 
5. Jeugdlid:   27 82 

 
Aan het einde van het verenigingsjaar telde de NVT 306 leden (in 158 huishoudingen) onderverdeeld als 
volgt: 
1. Normaal lid: 150  
2. Erelid: 1  
3. Levenslid: 17  
4. Senior lid:   60  
5. Jeugdlid:   78  

 
Ledenvergaderingen: 
9 oktober: De ALV werd gehouden in de kantine van de ambassade. Aangezien zich niet voldoende leden 

hadden gemeld voor een bestuursfunctie, werd een interim-bestuur gekozen. 
 4 december: BAL V in de Green Parrot. Op deze vergadering werd alsnog de begroting voor het jaar 2014-

2015 goedgekeurd en werd een nieuw bestuur gekozen dat pas op 1 januari 2015 in functie 
trad. 

4 juni: BALV, gehouden in DET5 ter vaststelling van een door het bestuur overgelegd nieuw huishou-
delijk reglement, goedkeuring wijzigingsvoorstel door het bestuur van de contributie en ande-
re tarieven vanaf 1 september 2015 en de goedkeuring van de begroting 2015-2016.  

 
Bestuurssamenstelling: 
Aan het begin van het verenigingsjaar: 

http://www.nvtbangkok.org/
https://www.facebook.com/nvtbkk.org?fref=ts
mailto:secretaris@nvtbangkok.org
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Voorzitter: Han Rademaker 
Vice-voorzitter: Hans Draaisma 
Secretaris: Daniëlle van Wees 
Evenementencoördinator:   Sophie Broekman 
Penningmeester: Marco Bos 
Sponsor coördinator: Hans Draaisma 
Redacteur “De Tegel”: Brendan Boots 
Ledenadministratie: Jeanette Rademaker 
Webmaster: Jos Flachs  
 
Per 9 oktober, als interim-bestuur: 
Voorzitter: Do van Drunen 
Vice-voorzitter: Gert Visser 
Secretaris: Gert Visser 
Evenementencoördinator:   Frans Versteijnen  
Evenementencoördinator: Theo van der Heijde (voortijdig afgetreden) 
Penningmeester: Marco Bos 
Sponsor coördinator: Eric Rosenbaum 
Redacteur “De Tegel”: Eric Rosenbaum 
Webmaster: Gert Visser 
Ledenadministratie: Gert Visser 
Organisatie borrelavond: Dick van den Heuvel 
  
Per 4 december en in functie tredend per 1 januari: 
Voorzitter:  Gregor Jansen    
Secretaris:  Jaap van der Meulen  
Penningmeester: Marco Bos   
Vice-voorzitter:  Arie Bloed  
Evenementencoördinator: Frans Versteijnen (Op 8 juli 2015 legde Frans zijn functie neer)  
Webmaster: Sylvester van Welij 
Webmaster: Martijn van der Heide (o.g.v. artikel 6 lid 3 van HHR) per 30 juli 
Ledenadministratie: Sylvester van Welij   
Sponsorcoördinator: Arie Bloed 
De eindredactie van “De Tegel” was in deze bestuursperiode in handen van Henry in ’t Zandt, die geen zitting 
heeft in het bestuur, maar wel als adviseur de bestuursvergadering bijwoonde evenals de bestuursadviseurs 
Paul van der Hijden. 
Het bestuur dankt Henry en Paul voor hun inzet en ondersteuning middels hun adviseursrol in het afgelopen 
jaar. 
 
Het bestuur dat op 4 december werd gekozen vergaderde op: 
12 december, 26 december, 16 januari, 17 februari , 16 maart, 20 april, 25 juni en 30 juli. 
 
Speerpunten van beleid: 
In willekeurige volgorde werd veel aandacht besteed aan of behoorde tot de voornemens: 
1. verbetering van de communicatie naar en met de leden via onze eigen communicatiemiddelen en 

bijvoorbeeld middels Thailand Blog; 
2. een verbreding van het activiteitenaanbod om meer (jongere) leden bij de NVT te betrekken; 
3. meer ontmoetingsavonden op wisselende locaties; 
4. de samenwerking met de zusterverenigingen in Hua Hin-Cha-am en Phatthaya; 
5. een herziening van het Huishoudelijk Reglement; 
6. de hoogte van de contributie, met als doel: niet hoger dan strikt genomen noodzakelijk is; 
7. waardering voor de activeiten en hulp van vrijwilligers. 
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Ad. 2: Door onderbezetting en gebrek aan daadkracht bij de evenementencommissie is dit punt niet uit de 
verf gekomen. 

Ad. 7: Een notitie ter zake  is opgesteld en waar van toepassing uitgevoerd.  
 
Samenwerking met zusterverenigingen in Hua Hin-Cha-am en Phatthaya 
De voorzitters van de 3 verenigingen kwamen voor de eerste keer in Bangkok bijeen op 10 februari om te pra-
ten over de invulling van (een betere) samenwerking tussen de 3 verenigingen. 
De besprekingen verliepen niet gemakkelijk en werden overschaduwd door de ver uiteen liggende visies en 
belangen bij een nauwere samenwerking. 
 
Vertegenwoordiging: 
(Leden van) het bestuur vertegenwoordigde de NVT bij verschillende gelegenheden, zoals: 
14 januari 2e lustrumfeest NVT Phatthaya. 
16 maart Afscheid bij de ambassade van ambassadeur J.A. Boer. 
11 augustus Kennismaking bij de ambassade met de nieuwe ambassadeur,  

K.J. Hartogh. 
15 augustus Herdenking einde WO II in Azië op de erevelden in Kanchanaburi. 
 
Communicatie: 
1. Het NVT Magazine “De Tegel” verscheen in dit verslagjaar 4 maal en wel in oktober (nr. 58-4), januari (nr. 

59-1), april (nr. 59-2), juni (nr.59-3).  
Met dank aan de leden die dit jaar de taak van redacteur op zich namen: Brendan Boots, Henry in ’t Zandt, 
Eric Rosenbaum en Sylvester van Welij, waarbij ook veel dank is verschuldigd aan de vaste en wisselende 
scribenten en fotografen: Wendelmoet Boer, Piet van den Broek, Do van Drunen. Hans Geleijnse, Else 
Geraets, Lex de Groot, Paul van der Hijden, Jan Hoffman, Marije Hoogendoorn, Willem Hulscher, Francois 
van Langevelde, Dick van der Lugt, Coby van der Meer, Han Rademaker, Jeannette Rademaker, Frans Ver-
steijnen, Warut Fongamornkul en de adverteerders. Zonder hun bijdragen is het uitgeven van dit fraaie 
communicatiemiddel niet mogelijk. 

2. De Nieuwsbrief werd in dit verenigingsjaar in een hogere frequentie uitgegeven en met wisselend nieuws 
over, voor en na evenementen, om de leden via dit middel meer bij de te houden en gehouden activiteiten 
van de NVT te betrekken.  

3. De Website werd als communicatiemiddel geoptimaliseerd, waardoor de leden en belangstellenden meer 
informatie over de organisatie en activiteiten van de NVT konden terugvinden. Hieronder ook begrepen 
inzicht in het ledenbestand ter vervanging van het “Oranje boekje”. 

4. De Facebook pagina NVT werd in dit verslagjaar actiever ingezet om (de activiteiten van) de NVT nog beter 
onder de aandacht te brengen.   
Het aantal "likes" van deze pagina bedroeg op 1 september 2014: 306 en op 31 augustus: 441. 

5. Thailand Blog werd regelmatig voorzien van nieuws over de activiteiten van de vereniging. 
 
Sponsoren:  
In dit verslagjaar werd de NVT Bangkok rechtstreeks of bij activiteiten gesponsord door in alfabetische volgor-
de:  

 AA verzekeringen Hua Hin 
 Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa 
 BB&L Autoverhuur 
 B-Quik 
 Chuchawal Royal Haskoning 
 DCC MBK 
 Farm Frites 
 Foremost 
 Grand Café The Green Parrot 
 Heineken 
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 KIS International School 
 Mazars 
 Recreational Bangkok Biking 
 Thai Garden Resort 
 ZI-Argus 

Activiteiten: 
Algemeen:  
Opening seizoen:  14 september in het Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa. 
Groot dictee & quiz: 7 maart bij Pantip Suites. Met een speciaal woord van dank aan de organi-

satoren Hans Dircks met Paul van der Hijden, Jan Hoffman en Gregor 
Jansen. 

Koningsfeest: 27 april bij hotel U Sathorn Bangkok. Met een speciaal woord van dank 
aan de leden die hielpen bij de organisatie: Anton Ferwerda, Martijn van 
der Heide, Eric Rosenbaum en Martijn Snepvangers, alsmede de sponso-
ren: B-Quik, NTCC, ZI-Argus, Thai Tank Terminal, Kis Internationale school, 
Thaivivat, Thai Garden Resort Pattaya, Henk Savelberg , Sofitel, Heineken, 
en 3 particuliere donoren die anoniem willen blijven. 

Afsluiting seizoen: 11 juli in Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa, met een zeer geani-

meerde BBQ voor jong en oud. 

 
Bij de ambassade: 
5 december: Sint Nicolaas, met een woord van dank voor de organisatie aan Eric Ro-

senbaum en de overige leden van het comité: René van Dijke, Irene Dousi, 
Audrey Everts, Dick van den Heuvel , Lucie Horn, Yvonne Meyer en Erik 
Schoevers, alsmede nog vele andere vrijwilligers. 

15 december: Sara Kroos in samenwerking met de NVT's in Hua Hin en Phatthaya, gelijk-
tijdig met een expositie van werken van Cornelis Hoek. 

Ochtendontmoetingen: 16 september met een gast met groene vingers, 25 november, 13 januari 
met als gastspreker Henry in ’t Zand, 10 maart interview met Wendelmoet 
Boer, de (vertrekkende) gastvrouw in de afgelopen jaren. 
Voor de organisatie van deze ochtenden een speciaal woord van dank aan 
gastvrouw Wendelmoet Boer en namens de NVT: Lucie Horn als organisa-
tor en Henry in ’t Zandt voor de gehouden interviews. 

 
Ontmoetingsavonden: 
Green Parrot, Sukhumvit,  Soi 16:  4 september, 2 oktober, 6 november,  4 december en 8 januari. 
DET5, Sukhumvit, Soi 8: 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli. 6 augustus. 

Deze avonden konden zich telkenmale verheugen op de sponsoring door 
FarmFrites en Heineken. 

Derde donderdag: 19 februari (Just One), 19 maart (Vincent’s), 21 mei (Feuang Nara, 69 

Narathiwat Soi 3), 18 juni (Barcelona Gaudi, 75/1 Sukhumvit 23), 16 juli 
en 20 augustus (beide keren DET5, Sukhumvit, Soi 8). 
Een woord van dank aan Paul van der Hijden voor het organiseren van de-
ze welkome aanvulling om elkaar te ontmoeten in verrassende etablisse-
menten is hier op zijn plaats. 

 
Door leden georganiseerde ontmoetingen: 
DET 5, Sukhumvit, Soi 8:  18 september, 16 oktober, 18 december, 15 januari. 
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Markt met aansluitend eten: Elke zaterdag om 18.00 uur op de Thalaad Flat Tahaan Rua Ngam Dupli, 
ofwel de weekmarkt (15.00-20.00) op het terrein van de Marine op de Soi 
Ngam Dupli ( MRT Lumpini exit 1). 

 
Drie slotwoorden tot dank: 
Ambassade: 
Het bestuur wil aan het eind van dit verslag gaarne zijn dank uitspreken voor de uitstekende samenwerking 
met de ambassade, de ambassadeur, zijn gehele staf en mevrouw Wendelmoet Boer. 
Sponsors: 
Ook een woord van dank aan de sponsors van de NVT en het management van de etablissementen waar de 
NVT haar activiteiten in dit verenigingsjaar heeft gehouden. Deze bijdragen waren, zijn en blijven nodig om de 
NVT levend(ig) te houden. 
Vrijwilligers: 
Tevens aan alle in dit verslag niet met naam genoemde leden die het houden van de vele evenementen met 
even zovele ontmoetingskansen tussen Nederlanders mogelijk hebben gemaakt.  
De NVT: Ook in dit verslagjaar waarlijk een vereniging voor en door leden. 
 

Chok Chai, 23 september 2015. 
Jaap P. van der Meulen, 

Secretaris. 


